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Fizyka i jej nauczanie w przeciągu stu
lat od odzyskania niepodległości

Stulecie to ogromny przedział czasowy, w którym zachodziły dramatyczne wydarzenia
historyczne mające wpływ na rozwój fizyki. Rozwój fizyki był determinowany przez klimat
społeczny, jak i przez jej nauczanie. Jak sprawy się miały na obszarach dawnej Polski? Jak
to się stało, że na terenach dawnej Rzeczpospolitej, zacofanej kulturowo i cywilizacyjnie narodziła się fizyka, ewoluując tak, że obecnie jest już na przyzwoitym, światowym poziomie,
przodując w Polsce na tle innych dyscyplin? Podczas, gdy po I Wojnie Światowej państwa
Zachodu odbudowywały swój potencjał naukowy, Polacy musieli go budować prawie od zera.
Jak to się udało? Mieliśmy potencjał w postaci „kapitału ludzkiego”, wprawdzie nielicznego,
ale w osobach wybitnych uczonych. Rozumieli oni rolę edukacji społeczeństwa oraz kluczową w tym rolę nauczycieli i co za tym idzie ich kształcenia. Po odzyskaniu niepodległości były
gotowe pomysły na organizacje szkół, na kształcenie nauczycieli, na podręczniki. Powstały instytucje przygotowujące nauczycieli zgodnie z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki
i dydaktyki. Została utworzona w Wilnie modelowa, nawet jak na dzisiejsze czasy, „Szkolna
Pracownia Przyrodnicza”. Niestety, 20 lat międzywojnia nie wystarczyło, by tę nowoczesność
na dobre wprowadzić do szkół. Kraj przecież zmagał się analfabetyzmem i z kulturowym
zacofaniem oraz brakiem dostępu do nauki młodzieży z prowincji. To z myślą o nich powstała
w Rydzynie nowoczesna szkoła z internatem. W rydzyńskiej szkole uczniowie wykonywali
razem ze swym profesorem poważne naukowe eksperymenty. W czasie dwudziestolecia udało się stworzyć nie tylko doskonałe szkoły i uczelnie, ale i ośrodki naukowe. Dzięki temu,
pomimo hekatomby II Wojny Światowej, zdziesiątkowania uczonych i nauczycieli, w nowej
rzeczywistości w PRL można było w zreformowanym w 1948 roku szkolnictwie zachować
całkiem wysoki poziom nauczania fizyki. Znowuż stało się to możliwe dzięki „kapitałowi
ludzkiemu” oraz dzięki polityce naszego powojennego „protektora”, czyli ZSSR, wyznającego zasadę, że komunizm to władza rad plus elektryfikacja. Zgodnie z tą logiką elektryfikacja
potrzebowała inżynierów i naukowców, a ich należało kształcić. Narzucona nam siatka godzin
nauczania fizyki dawała szansę na porządne nauczanie. Przy eksplodującym rozwoju fizyki
mogła się w Polsce rozwinąć liczna rzesza światowej klasy fizyków. Zauważmy, że w tym
czasie fizyka i jej uprawianie uległy metamorfozie. Indywidualne badania oraz współpraca
w małych zespołach zastąpiły duże kolaboracje, nawet paruset osobowe.
Jak zmieniło się w tym czasie nauczanie przygotowujące do nowych wyzwań fizyki?
Niestety, okazuje się, że w praktyce nie aż tak bardzo. Nadal standardem pozostaje nauczanie
rodem z XIX wieku. Tak się dzieje nie dlatego, że nie wiadomo jak uczyć nowocześnie. To
raczej bezwładność materii i obniżone standardy kształcenia nauczycieli są tego przyczyną.
Chociaż znamy wyzwania XXI w., to ich realizowanie idzie opornie. Mam życzenie na kolejne sto lat naszego kraju: obyśmy idąc z postępem nie zmarnowali dorobku poprzednich pokoleń! Aby liczne dobre rozwiązania i osiągniecia w nauczaniu zyskały rangę powszechnych.
Z. G.-M.

2

Foton 142, Jesień 2018

Contents

Hundred years of physics education in Poland
Zofia Gołąb-Meyer........................................................................................... 1
Krakow scientists’ contribution to research
in the FAIR research center in Darmstadt
Rafał Lalik ...................................................................................................... 4
Significant relativistic effects at low velocities
Ludwik Lehman.............................................................................................. 17
Redefinition of the SI units – an example of kelvin. Part I
Andrzej Zięba................................................................................................. 21
A non-existing pulley block
Wojciech Dindorf .......................................................................................... 27
Henryk Niewodniczański The Prize .................................................................. 30
The Polish Physical Society Prizes 2018 ........................................................... 31
Successes of the Quark Group at ICYS 2018 in Belgrad
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Krakowski wkład w badania naukowe
prowadzone w ośrodku FAIR w Darmstadt
Rafał Lalik1
Zakład Fizyki Hadronów, Instytut Fizyki Wydział Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Budowany w Darmstadt w Niemczech i znajdujący się przy obecnie działającym,
znanym i cenionym w świecie naukowym niemieckim instytucie Helmholtza GSI
Darmstadt ośrodek FAIR2 będzie jednym z najważniejszych ośrodków badań nad
fizyką jądrową i cząstek elementarnych, fizyką atomową, fizyką plazmy oraz biofizyką, fizyką medyczną i fizyką materiałów. Sercem nowej infrastruktury będzie
synchrotron3 SIS100 o obwodzie 1100 m (rys. 1), pozwalający rozpędzić protony
oraz ciężkie jony do 99% prędkości światła. Przyspieszone cząstki będą zderzane
z tarczami i umożliwią badanie nowych form materii. Ponadto infrastruktura akceleratora wyposażona zostanie w tarcze do produkcji izotopów promieniotwórczych, pozwalające wyprodukować i badać zarówno egzotyczne jądra atomowe,
jak również antymaterię w postaci antyprotonów.

Rys. 1. Schemat obecnie istniejącego instytutu GSI (linie czarne) oraz budowanego FAIR (linie
szare) wraz z zaznaczonymi eksperymentami (czarne kwadraty)

Polska jest jednym z członków założycieli FAIR, a wiele polskich ośrodków
naukowych i akademickich, będących aktywnymi członkami programów – tzw.
1
2
3

rafal.lalik@uj.edu.pl
FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research
Akcelerator kołowy umożliwiający wielokrotne przyspieszenie wiązki
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filarów badawczych FAIR, tj. APPA4, CBM5, NUSTAR6 oraz PANDA7, zrzeszonych jest w Narodowym Konsorcjum FEMTOPHYSICS, któremu przewodzi
Uniwersytet Jagielloński [1].
Jednym z głównych centrów zainteresowania krakowskich naukowców pracujących w ramach GSI i FAIR jest fizyka hadronowa, artykuł ten skupi się więc
na badaniach właśnie z tej dziedziny, związanych z eksperymentami HADES,
CBM i PANDA.

Rys. 2. Przód i tył detektora HADES. Zdjęcie dzięki uprzejmości Jana Michela Hosana

Eksperyment HADES
Eksperyment HADES (rys. 2) jest pierwszym eksperymentem w FAIR w ramach
tzw. Fazy 0 – pomiarów wykorzystujących już istniejący akcelerator SIS18 i detektory, które przewidziane zostały dla eksperymentów na SIS100. HADES jest
działającym od 2002 roku na synchrotronie SIS18 spektrometrem elektromagnetycznym i został zaprojektowany do pomiaru par elektron-pozyton, tzw. dileptonów, powstających w różnych reakcjach jądrowych, co znalazło odzwierciedlenie w nazwie detektora, która brzmi High Acceptance DiElectron Spectrometer
[2]. W ramach kolejnych etapów projektu FAIR, HADES zostanie w przyszłości
przeniesiony do nowej lokalizacji i wraz z eksperymentem CBM będzie prowadził badania z zakresu fizyki zderzeń ciężkich jonów. HADES zajmuje się badaniami materii stworzonej w zderzeniach proton-proton8, jak i w reakcjach jądrowych przy energiach kinetycznych cząstek w wiązce dochodzących do 3,5 GeV
(1 GeV jest w przybliżeniu równoważny masie spoczynkowej jednego protonu).
Dzięki wszechstronności synchrotronu SIS18 możliwe są eksperymenty zarówno
4
5
6
7
8

APPA – Atomic, Plasma Physics and Applications
CBM – Compressed Baryonic Matter
NUSTAR – Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions
PANDA – Antiproton Annihilation at Darmstadt
Wykorzystuje się tarcze z ciekłym wodorem, w których zarówno proton tarczy, jak i proton
wiązki oddziałują tylko ze sobą (tzw. zderzenia w próżni), a nie również z innymi nukleonami
sąsiadujących atomów tak, jak w przypadku tarcz zbudowanych z substancji stałych.
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z wiązkami elementarnymi np. protonów, jak i wiązkami jąder lekkich i ciężkich,
np. jąder deuteru, węgla, argonu, srebra i złota. Odpowiednia infrastruktura akceleratora pozwala również wytworzyć wiązki złożone z egzotycznych pionów.
Grupa naukowców z Zakładu Fizyki Hadronów Uniwersytetu Jagiellońskiego
jest współzałożycielem kolaboracji HADES i bierze udział w pracach detektora
HADES od samego początku. Krakowscy fizycy wydatnie przyczynili się do powstania spektrometru poprzez budowę pozycyjnie czułych9 detektorów Pre-Shower służących do separacji leptonów i hadronów. Jednym z celów badawczych
eksperymentu i kolaboracji HADES jest zbadanie struktury wewnętrznej barionów: zarówno złożonych wyłącznie z kwarków górnych u i dolnych d (nukleony), jak i zawierających kwark dziwny s (hiperony) oraz mechanizmu generacji
ich masy (patrz: ramka na następnej stronie).
W uproszczonym modelu kwarkowym nukleony składają się z trzech kwarków. Z najnowszych badań wyłania się jednak o wiele bardziej skomplikowany obraz. Trzy kwarki, których istnienie wykazały eksperymenty głębokiego
nieelastycznego rozpraszania (skalowanie Biorkena)10 nie są statycznymi, ale
dynamicznymi obiektami (poruszającymi się z prędkościami ≈ c) zanurzonymi
w „chmurze” mezonowej. Mezony to cząstki składające się z pary kwark-antykwark, zatem mają ładunek kolorowy biały11. Kwarki walencyjne można zatem
porównać do elektronów walencyjnych w atomie, które określają pewne właściwości atomu. Obecność chmury mezonowej jest mierzalna poprzez pomiar tzw.
czynnika kształtu (jak w klasycznym eksperymencie Rutherforda), który definiuje wewnętrzną strukturę elektromagnetyczną barionu. Przy założeniu, że barion
jest punktowy, można dokładnie analitycznie opisać efekty rozpraszania cząstek
na barionie. Gdy jednak struktura jest bardziej skomplikowana, dochodzi dodatkowy czynnik modyfikujący o nieznanej postaci, tzw. czynnik kształtu. Zadaniem fizyków jest stworzenie modelu tej skomplikowanej struktury wewnętrznej,
który następnie da możliwość opisania wyników pomiarów za pomocą właśnie
takiego czynnika kształtu.
Istnieją trzy główne rodzaje pomiarów pozwalających na wyznaczenie elektromagnetycznej struktury wewnętrznej nukleonu, przedstawione na rys. 3 za
pomocą diagramów Feynmana. W procesie anihilacji, elektron zderza się z pozytonem, czyli antycząstką elektronu posiadającą takie same właściwości, jak elektron, ale przeciwny, dodatni ładunek. W wyniku połączenia materii z antymaterią
następuję anihilacja obydwu cząstek i zostaje wyemitowany wirtualny foton12.
9
10
11

12

Pozwalający wyznaczyć z zadaną dokładnością pozycję przelotu cząstki naładowanej.
http://www.foton.if.uj.edu.pl/documents/12579485/8bb2b762-9daa-4c36-a7b3-6837d334a09c
Każdy kwark w hadronie posiada tzw. kolor, czyli element oddziaływania silnego przenoszony
przez gluony i charakteryzujący kwarki. Każdy hadron musi być kolorystycznie neutralny. Są
trzy kolory: zielony, niebieski i czerwony. Trzy kwarki stanowiące barion mają kolory, a trzy
antykwarki stanowiące antybarion mają antykolory, które sumują się do białego. W mezonach,
składających się z kwarku i antykwarku, kolor i antykolor znoszą się nawzajem dając ostatecznie
również „biały” kolor.
Wirtualny foton, w przeciwieństwie do rzeczywistego fotonu, posiada masę, czyli łamie
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Ten wirtualny foton musi następnie rozpaść się na kolejną parę materia-antymateria, czyli np. parę nukleon (A) – antynukleon (B̅).

W drugim przypadku, w tak zwanym rozpadzie Dalitza (B → Ae+e–) wzbudzony stan nukleonu (B) np. cząstka nazywana Deltą (Δ) rozpada się do nukleonu
(A) poprzez emisję wirtualnego fotonu. Wirtualny foton następnie rozpada się
prawo powłoki masy wynikające ze szczególnej teorii względności oraz założenia, że masa
spoczynkowa jest niezmienna. Czterowektor q = ( E , p ) opisujący cząstkę wyznacza jej
2
2
2
2
masę spoczynkową M, która jest niezmienna: M= q= E − p . Dla rzeczywistego fotonu
2
M = 0. Ponieważ czterowektor jest współrzędną w czasoprzestrzeni, E jest współrzędną
czasową, a p jest współrzędną przestrzenną. Dla wirtualnego fotonu, w przypadku, gdy
M2 = q2 ≠ 0, mówimy o typie czasowym (timelike) dla q2 > 0 oraz typie przestrzennym (spacelike),
gdy q2 < 0.

8

Foton 142, Jesień 2018

na parę elektron-pozyton. W obydwu przypadkach wirtualny foton ma dodatnią
masę i dlatego tego typu zdarzenia nazywane określane są jako typu czasowego. Jeśli wirtualny foton ma masę ujemną, to mówimy o zdarzeniach typu przestrzennego, a przykładem takiego procesu jest rozpraszanie elektronu na nukleonie, które następuje poprzez wymianę wirtualnego fotonu między tymi dwoma
cząstkami. Ponieważ wirtualny foton ma masę, nie może być cząstką rzeczywistą
tak jak zwykły foton, i musi się przekształcić w inną postać, na przykład przez
rozpad w parę elektron-pozyton.

Rys. 3. Grafy Feynmana ilustrujące różne procesy pozwalające na pomiar struktury
elektromagnetycznej nukleonu

Jednym ze sposobów zaobserwowania chmury mezonowej jest szczególny
przypadek jej wzbudzenia do stanu tzw. mezonów wektorowych. Posiadają one
spin całkowity równy 1, a ponieważ foton jako bozon pośredniczący posiada
również spin całkowity równy 1, może on wchodzić w interakcje z mezonami
wektorowymi wzbudzanymi w chmurze mezonowej (rys. 4). Mezony takie prowadzą do wzmocnienia sygnału w widmie emisyjnym dileptonów dla wartości
zbliżonych do masy danego mezonu. Zatem obserwacja kształtu widma masy
par elektron-pozyton, a w szczególności obserwacja pików przy określonych
energiach widma, będzie potwierdzeniem obecności mezonów wektorowych
w chmurze.

Rys. 4. Oddziaływanie wirtualnego fotonu może zachodzić poprzez chmurę pionową i mezony
wektorowe (ρ, ω, φ) albo dla większych energii fotonu – poprzez bezpośrednie oddziaływanie
z kwarkami w jądrze

Przykłady powyższe dotyczą nukleonów, czyli cząstek powszechnie dostępnych wokół nas jako materia i ich stanów wzbudzonych. Te same zasady dotyczą
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również bardziej egzotycznych cząstek, jak na przykład hiperonów, czyli barionów, gdzie jeden z podstawowych kwarków pierwszej generacji wymieniany
jest na kwark dziwny drugiej generacji kwarków. Hiperony są niewiele cięższe
od nukleonów, ale wymagają zderzeń jądrowych przy odpowiednio wyższych
energiach, aby mogły zostać wyprodukowane. Są to również cząstki niestabilne
i krótkożyjące, z czasem życia rzędu dziesiątek nanosekund.
Modele fizyczne opisujące powyższe zjawiska, szczególnie związane z pomiarami rozpadów Dalitza, znane są już fizykom od lat 80. XX wieku, jednakże
nie zostały one dostatecznie przebadane. Wynika to przede wszystkim z braku
odpowiedniej aparatury, która byłaby w odpowiednio szerokim zakresie czuła na
rejestracje hadronowe, czyli w głównej mierze – protony i piony, jak i dileptonowe, wszystkie produkowane w wyniku interesujących nas rozpadów. Udało się to
do tej pory m.in. jedynie kolaboracji CLAS [3] oraz CLEO [4], jednak ich wyniki
to tylko część bardzo szerokiej gamy pomiarów, które należy wykonać, aby mieć
pełny obraz zagadnienia. Również HADES dokonał bardzo ważnych pomiarów
rozpadów Dalitza cząstek Δ na nukleon, pion oraz parę leptonową, a główne badania zostały przeprowadzone przez zespół z Zakładu Fizyki Hadronów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ [5].
Spektrometr HADES wkrótce zacznie też mierzyć rozpady Dalitza stanów
wzbudzonych hiperonów. Będzie to możliwe dzięki odbywającej się w ramach
przygotowania detektora do pracy w FAIR rozbudowy o nowe komponenty, takie
jak Kalorymetr Elektromagnetyczny oraz Detektor Przedni. Przy budowie obydwu z nich znaczący udział ma Zakład Fizyki Hadronów.
W przypadku kalorymetru zaprojektowana i wykonana została rama będąca w stanie utrzymać około tysiąca (każdy ważący około 17 kg) bloków szkła
ołowianego zdolnego do konwersji neutralnego ładunkowo fotonu w mierzalne
elektrony i pozytony. Odbywa się to poprzez wystąpienie efektu Czerenkowa,
w którym cząstka poruszająca się w danym ośrodku szybciej niż prędkość światła
w tym ośrodku, wzbudza ośrodek, który generuje promieniowanie w kształcie
stożka (efekt podobny do przekraczania prędkości dźwięku w powietrzu i generacji fali dźwiękowej w kształcie stożka). Promieniowanie Czerenkowa w postaci
światła jest następnie rejestrowane przez fotopowielacze umieszczone ma jednym z końców bloku szkła.
Detektor Przedni jest natomiast w znacznej mierze projektowany i budowany
we współpracy z niemieckim ośrodkiem badawczym w Jülich oraz francuskim
instytutem fizyki jądrowej INP w Orsay. Detektor Przedni wykorzystuje pojedyncze detektory słomkowe, które na potrzeby detektora PANDA dla FAIR są
projektowane i budowane w Krakowie. Każda słomka składa się z wypełnionej
odpowiednim gazem przewodzącej foliowej rurki o średnicy 1 cm oraz umieszczonego wzdłuż jej osi cienkiego przewodzącego drutu z podłączonym wysokim
napięciem. Cząstka naładowana przechodząca przez gaz w słomce jonizuje ten
gaz i wytwarza wielokrotne pary elektronów i jonów dodatnich. Pole elektryczne wytworzone przez wysokie napięcie między drutem a rurką powoduje dryft
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elektronów w kierunku drutu i generację sygnału elektrycznego. Sygnał ten jest
dodatkowo wzmocniony przez pomnażanie elektronów poprzez jonizację wtórną
zachodzącą w gazie pod wpływem silnego pola elektrycznego. Detektor Przedni
złożony z wielu słomek rozmieszczonych w kilku stacjach pomiarowych i pod
różnymi kątami pozwala na śledzenie torów przelotu cząstek naładowanych powstających w reakcjach jądrowych (rys. 5). Detektor Przedni zostanie domknięty
podwójnym detektorem czasu przelotu budowanym w instytucie LIP w Coimbrze w Portugalii, który dostarczy informacji na temat czasu przelotu cząstki
z precyzją 80 ps.
Obecność Detektora Przedniego i jego umiejscowienie wewnątrz spektrometru HADES umożliwi pomiar parametrów cząstek emitowanych pod bardzo
małymi kątami. Znacząco zwiększy to zakres pomiarowy spektrometru i wraz
z innymi ulepszeniami pozwoli nawet na kilkukrotny wzrost wydajności pomiarów rozpadów Dalitza.

Rys. 5. Po lewej przygotowywanie kalorymetru elektromagnetycznego do eksperymentu. Sześć
sektorów kalorymetru (widocznego tylko w jednym sektorze po prawej stronie detektora)
przykrytych zostanie detektorami czasu przelotu RPC. Po prawej stronie prototypowa stacja
śledząca zbudowana z detektorów słomkowych w laboratorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Eksperyment CBM
Program badawczy eksperymentu CBM [6] (Compressed Baryonic Matter – materia barionowa wysokiej gęstości) jest z jednej strony rozwinięciem programu
badawczego eksperymentu HADES dla fizyki ciężkich jonów, jak również otwiera nowe możliwość pomiarowe dzięki operowaniu na akceleratorze SIS100, bę-
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dącym sercem ośrodka FAIR. Synergia między HADES i CBM jest tak silna, że
w przyszłości obydwa eksperymenty będą zajmować wspólne laboratorium, chociaż pracować będą niezależnie. Koncepcję tego połączenia pokazano na rys. 6.

Rys. 6. Projekt detektora CBM. Będzie wraz z detektorem HADES wykonywał komplementarne
badania w różnych zakresach energii ciężkich jonów (zdjęcie z zasobów FAIR)

Rys. 7. Diagram fazowy materii barionowej (po lewej) jest w gruncie rzeczy bardzo podobny do
diagramu fazowego wody (po prawej)

Głównym obszarem CBM-u będą badania teorii oddziaływań silnych chromodynamiki kwantowej w obszarze wysokich gęstości barionów (rys. 7), np.
produkowanej w zderzeniach gwiazd neutronowych. Chromodynamika kwantowa to dziedzina zajmująca się oddziaływaniami silnymi, występującymi między
kwarkami i przenoszonymi przez gluony, oraz między samymi gluonami.
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Dla niskich temperatur13 oraz gęstości materii barionowej14 rzędu 1019 kg/m3
(czyli kilkukrotności gęstości materii w jądrze atomowym) materia występuje
w postaci związanej jako hadrony. Przy wystarczająco wysokiej temperaturze lub
gęstości następuje przejście do fazy plazmy kwarkowo-gluonowej, gdzie mamy
swobodnie występujące kwarki i gluony. Podczas gdy wysokoenergetyczne eksperymenty, takie jak na akceleratorach RHIC [7] oraz LHC [8], badają stan plazmy kwarkowo-gluonowej przy wysokich energiach i niskich gęstościach barionowych (jest tam tyle samo barionów co antybarionów), eksperymenty na FAIR,
a CBM w szczególności, będą zajmować się obszarami o mniejszej temperaturze,
ale dużo większej gęstości, badając nie tylko samą plazmę kwarkowo-gluonową,
ale również przejścia fazowe między plazmą kwarkowo-gluonową a hadronami. W tych obszarach oczekiwane są także egzotyczne stany materii jak tzw.
kwarkonia czyli kwazi-związane stany plazmy kwarkowo-gluonowej lub stany
nadprzewodnictwa kolorowego.
Jednym z narzędzi w tych badaniach jest równanie stanu, wiążące ze sobą termodynamiczne własności materii (temperatura, ciśnienie i objętość). Ponieważ
nie oczekujemy aby materia miała posiadać różne własności (zasada względności Galileusza, prawa fizyki w dwóch inercjalnych układach odniesienia są takie
same) w różnych częściach Wszechświata, to samo równanie stanu powinno być
spełnione dla każdego układu mikroskopowego, takiego jak jądra atomowe lub
plazma kwarkowo-gluonowa oraz makroskopowego, jak planety, gwiazdy, galaktyki. Gwiazdy neutronowe, obiekty o średnicy zaledwie 10 km oraz masie
dorównującej dwukrotnej masie Słońca są właśnie takimi obiektami, które są
niedostępne do bezpośrednich badań, a tylko poprzez obserwacje astronomiczne. Mogą natomiast zostać zrozumiane poprzez badania laboratoryjne, właśnie
dzięki tej uniwersalności równania stanu. Jeśli przypomnimy sobie statystykę
Fermiego, to w obiekcie takim jak gwiazda neutronowa, składającym się w głównej mierze z neutronów czyli fermionów, musi zachodzić umieszczanie kolejnych neutronów na coraz wyższych powłokach energetycznych, podobnie, jak
w przypadku elektronów w atomie. Każdy kolejny neutron musi zatem posiadać
coraz wyższą energię, aż do tak dużych wartości, że układ samoczynnie zacznie
generować cząstki inne niż neutrony, aby zmniejszyć tę coraz większą energię.
Kolejnymi takimi cząstkami są hiperony, które badane są obecnie w HADESie
oraz będą badane również w CBM-ie. Jest to oczywiście tylko jeden z modeli
13

14

Temperatura rozumiana w ujęciu rozkładu Boltzmanna jako parametr określający średnią energię
kinetyczną cząstek elementarnych.
Bariony, jako składające się z trzech kwarków, z których każdy posiada spin połówkowy,
również posiadają spin połówkowy i podlegają statystyce Fermiego-Diraca. Podobnie leptony,
np. elektrony, posiadają spin połówkowy i dlatego też tworzą powłoki elektronowe w atomach.
Dwa fermiony nie mogą zajmować tego samego stanu kwantowego. Mezony w odróżnieniu od
barionów składają się z dwóch kwarków i posiadają spin całkowity, podlegają zatem statystyce
Bosego-Einsteina i mogą zajmować ten sam stan kwantowy, co umożliwia utworzenie czwartego
stanu skupienia materii, kondensatu Bosego-Einsteina. Dlatego bozonów nie uwzględnia się
w gęstości materii hadronowej.
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rozważanych przez fizyków i astrofizyków, ale pokazuje, jak badania nad mikroświatem pozwolą zrozumieć makroświat.
CBM będzie badał egzotyczną materię przy pomocy tzw. rzadkich sond; czyli
cząstek zawierających ciężkie powabne kwarki (c), które mogą zostać wyprodukowane tylko w bardzo wczesnej fazie kolizji. Ich krotności oraz własności zmierzone po zderzeniu pozwolą na wnioskowanie o naturze materii produkowanej
we wczesnej fazie.
Detektor CBM będzie miał konstrukcję zbliżoną do klasycznej konstrukcji detektora dla eksperymentów ze stałą tarczą takich jak np. HADES. Rejon zderzenia
znajdować się będzie wewnątrz dużego elektromagnesu działającego jako dipol magnetyczny, zmieniający trajektorie cząstek w zależności od ich masy oraz ładunku.
Trajektorie te będą mierzone za pomocą detektorów śladów umieszczonych wewnątrz
magnesu zaraz za tarczą. Będą to detektory krzemowe w konfiguracji pikseli (MVD)
oraz pasków (STS). Za tymi detektorami, już poza magnesem, zostaną umieszczone
kolejne detektory służące do identyfikacji cząstek, czyli jej masy. Grupa naukowców z Zakładu Fizyki Gorącej Materii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Politechniką Warszawską zajmuje
się budową elementów odczytu do detektorów paskowych STS.
Eksperyment PANDA
Eksperyment PANDA [9] (Antiproton Annihilations at Darmstadt) będzie badał
strukturę hadronów oraz podobnie jak HADES i CBM strukturę materii hadronowej, ale w przeciwieństwie do nich, będzie mógł również operować w obszarze
zerowej gęstości barionowej materii. Zostanie to uzyskane dzięki zderzeniom
antyprotonów z tarczą protonową (rys. 8), co jest odzwierciedlone w nazwie eksperymentu.

Rys. 8. Projekt detektora PANDA. Zaznaczono kierunek wiązki antyprotonów oraz lokalizację
tarczy, a także detektory śledzące współtworzone w Zakładzie Fizyki Hadronów (zdjęcie
z zasobów FAIR)
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Antyprotony będą uzyskiwane w specjalnie do tego skonstruowanej aparaturze, tzw. tarczach produkcyjnych, czyli tarczach jądrowych zbudowanych z miedzi. W wyniku zderzeń z tą tarczą wiązki pierwotnej protonów z akceleratora
SIS100 powstaje cały zbiór różnych produktów, a następnie przez system wielu
magnesów dipolowych następuje filtrowanie i selekcja antyprotonów. Antyprotony to cząstki trudne do uzyskania, a więc PANDA operować będzie na specjalnym typie akceleratora, tzw. pierścieniu akumulacyjnym. Pierścień ten umożliwi
wielokrotne wykorzystanie antyprotonów, które nie uległy anihilacji w poprzednich zderzeniach . Cztery główne obszary badań eksperymentu PANDA to spektroskopia hadronów, oddziaływanie hadronów w materii jądrowej, badanie struktury nukleonów oraz badanie hiperjąder.
Spektroskopia hadronów poświęcona jest produkcji stanów wzbudzonych
różnych hadronów, a następnie określaniu ich własności oraz przejść do stanów
podstawowych. Przykładem takich pomiarów są wspomniane przy okazji HADESu przejścia radiacyjne między hiperonami. Bardzo istotnym elementem badań detektora PANDA będą stany egzotyczne chromodynamiki kwantowej. Mówimy tutaj o stanach np. zbudowanych z innej liczby kwarków niż dwa (mezony)
lub trzy (bariony). Przykładem są tetrakwarki, czyli stany czterokwarkowe: dwa
kwarki i dwa antykwarki, lub pentakwarki [10], czyli pięć kwarków, cztery kwarki i jeden antykwark, lub ich „antymateriowy” bliźniak, czyli cztery antykwarki
i jeden kwark, albo nawet sekstakwarki czyli sześć kwarków lub odpowiednio
antykwarków. Wiemy, że takie stany mogą istnieć, nie zabrania ich również obowiązująca obecnie teoria budowy materii nazywana Modelem Standardowym,
jednak w Modelu Standardowym to właśnie mezony i bariony są podstawowymi
hadronami. Wynika to z zasady neutralności koloru. Stany egzotyczne jak tertra,
penta- lub sekstakwarki są tylko kompozycjami tych podstawowych hadronów.
Jednak pytanie jak wygląda ta kompozycja, czy jest to jeden obiekt składający się
z tych wszystkich kwarków, czy raczej molekuła składająca się z podstawowych
hadronów (rys. 9) jest wciąż otwarte.

Rys. 9. Pentakwark może być albo cząstką składającą się z pięciu kwarków (po lewej) albo
molekułą złożoną z podstawowych hadronów trzy- i dwukwakrowych (po prawej)

Przy wykorzystaniu tarcz jądrowych zamiast protonowych, możliwe będzie
badanie oddziaływania hadronów z materią, co jest bardzo istotne dla wyznaczenia równania stanu materii jądrowej. PANDA skupia się również na badaniu

Foton 142, Jesień 2018

15

struktury nukleonów podobnie jak HADES, a dzięki wyższym energiom zderzeń umożliwia wgląd w strukturę partonową nukleonu. Parton to określenie
wprowadzone w 1969 roku przez jednego z największych fizyków XX wieku,
współtwórcę fizyki cząsteczkowej i noblistę – Richarda Feynmana. Nazwał on
partonem każdą rzeczywistą i wirtualną cząstkę obecną wewnątrz hadronu, czyli
nie tylko kwarki, ale też gluony i np. wirtualne kwarki, gluony, a nawet fotony
i elektrony. Zauważył też, że rozpraszania wysokoenergetyczne pozwalają traktować hadron nie jako strukturę oddziałujących kwarków, ale jako zbiór niezależnych partonów. Stało się możliwe wtedy badanie różnych składowych nukleonu,
a pomiary rozpraszań wykazały, że około połowa pędu nukleonu przenoszona
jest przez gluony.
Jednym z procesów umożliwiających te pomiary jest proces Drella-Yana,
w którym spośród dwóch hadronów biorących udział w zderzeniu, jeden oddaje
swój kwark, a drugi antykwark, które następnie anihilują i poprzez bozon pośredniczący (foton lub bozon oddziaływania elektrosłabego Z0) wytwarzają parę leptonów dając możliwość wglądu do rozkładu kwarków lekkich (u i d) wewnątrz
nukleonu.
Ostatnim z głównych punktów programu fizycznego eksperymentu PANDA
są pomiary hiperjąder, czyli normalnych jąder atomowych, gdzie jeden z nukleonów zastąpiony został hiperonem, w głównej mierze Lambdą (Λ). Pomiar
siły oddziaływania hiperonów z resztą jądra jest bardzo ważny dla astrofizyki,
gdyż takie hiperjądro to w gruncie rzeczy miniaturowy model gwiazdy neutronowej, gdzie pod wpływem dużego ciśnienia Fermiego, nukleony zaczynają przekształcać się właśnie w hiperony tworząc gigantyczne hiperjądra. Warto dodać,
że pierwsze obserwacje hiperjąder dokonane zostały przez profesorów Mariana
Danysza oraz Jerzego Pniewskiego z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1952 podczas badań promieniowania kosmicznego w atmosferze za pomocą emulsji jądrowych umieszczonych
w balonach pomiarowych.
Wśród naukowców pracujących w Zakładzie Fizyki Hadronów i zaangażowanych w projekt PANDA silne jest zainteresowanie tzw. kulami gluonowymi.
Jest to przewidywana przez teorię oddziaływań silnych cząstka składająca się
z samych gluonów. Gluony jako jedyne bozony pośredniczące w Modelu Standardowym mogą oddziaływać pomiędzy sobą.
Oprócz badań naukowych, krakowscy naukowcy zaangażowani są w budowę
detektorów wchodzących w skład detektora PANDA. Jednym z ważniejszych
komponentów jest system do śledzenia trajektorii cząstek wylatujących z obszaru zderzeń. System ten oparty jest na detektorach słomkowych, tych samych, co
wspomniane przy okazji omawiania rozbudowy detektora HADES. W detektorze
PANDA będą działały dwa takie systemy, jeden z nich budowany jest w Krakowie w Zakładzie Fizyki Hadronów, a drugi w Jülich w Niemczech.
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Wykaz skrótów
APPA – Atomic, Plasma Physics and Applications (Fizyka Atomowa i Plazmowa
oraz ich Aplikacje).
CBM – Compressed Baryonic Matter (Gęsta Materia Barionowa).
FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research (Ośrodek Badań nad Antyprotonami i Ciężkimi Jonami).
GSI – Gesellschaft für Schwerionenforschung (skrótowa nazwa ośrodka, właściwa nazwa to GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung; ang: GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Researche; Instytut Helmholtza Badań Ciężkich
Jonów).
HADES – High Acceptance Dielectron Spectrometer (Spektrometr Dileptonów
o Dużej Akceptacji).
NUSTAR – Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions (Struktury Jądrowe,
Astrofizyka i Oddziaływania).
PANDA – Antiproton Annihilation at Darmstadt (Anihilacja Antyprotonów
w Darmstadt).
SIS – SchwerIonenSynchrotron (ang.: Heavy Ion Sychrotron; Synchrotron Ciężkojonowy).
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Duże efekty relatywistyczne
przy małych prędkościach
Ludwik Lehman1
II LO im. M. Kopernika w Głogowie

Zasada względności została po raz pierwszy jasno wyrażona w słynnym dziele
Galileusza Dialog o dwóch najważniejszych układach świata w 1632 roku. Dzisiaj często formułuje się ją tak: prawa fizyki są takie same we wszystkich inercjalnych układach odniesienia. Wystarczy znaleźć jeden taki układ – pozostałe
poruszają się względem niego ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Zasada względności niejednokrotnie okazywała swą zadziwiająco dużą moc
poznawczą. Zaledwie 20 lat po jej sformułowaniu Christiaan Huygens znakomicie zastosował ją do opisu zderzeń całkowicie sprężystych. Zrozumiał on, że
wystarczy założyć jeden „oczywisty” (i łatwo sprawdzalny) wynikający z symetrii przypadek: dwie identyczne kule zderzające się z prędkościami o tej samej wartości mają po zderzeniu prędkości przeciwne. Potem zastosował zasadę
względności. Wyobraźmy sobie, że opisane zderzenie przeprowadzamy na łodzi
poruszającej się względem lądu (rys.1).

Rys. 1.

Aby otrzymać prędkości kul względem lądu, trzeba do ich prędkości względem łódki dodać prędkość samej łódki. W ten sposób stosując zasadę względności łatwo uzyskamy wzory na prędkości kul po zderzeniu dla ich dowolnych
prędkości przed zderzeniem.
Przy zastosowaniu podobnych metod rozpatrzono dokładnie zderzenia sprężyste i niesprężyste jeszcze przed sformułowaniem przez Newtona zasad dynamiki.
1

obserwatorium@wp.pl
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Bardzo wdzięcznym obiektem rozważań z użyciem zasady względności Galileusza jest siła Lorentza czyli siła, jaką pole magnetyczne działa na poruszający
się ładunek elektryczny. Zawsze bowiem można przejść do układu, w którym
ładunek spoczywa, zatem siła Lorentza po prostu znika.
Rozważmy szczególnie prosty przypadek przedstawiony na rys. 2.

Rys. 2.

Wyobraźmy sobie bardzo długi ciąg jednakowo od siebie odległych ładunków
dodatnich poruszających się z tą samą prędkością u. W pewnej odległości od tego
prądu taki sam pojedynczy ładunek porusza się z tą samą prędkością. Na ładunek
ten działa oczywiście siła Lorentza skierowana w stronę prądu (rys. 3) o wartości:
FL  q υB.
Działa też na niego przeciwnie skierowana siła elektryczna o wartości:
FE  qE.

(1)
(2)

Rys. 3. Siły działające na ładunek

Załóżmy, że te siły się równoważą. Siła Lorentza zależy od prędkości, a elektryczna tylko od gęstości ładunków, więc musi istnieć prędkość taka, że:
FL = FE .
(3)
Obliczmy tę prędkość. Po wstawieniu do (3) wzorów (1) i (2) otrzymujemy:
(4)
uB = E
Natężenie pola elektrycznego dla jednorodnie naładowanego przewodu łatwo
uzyskać choćby z prawa Gaussa. Wynosi ono:
E



2π 0 r

(5)

gdzie ε0 to przenikalność elektryczna próżni, r to odległość pojedynczego ładunku od prądu elektrycznego, a σ − liniowa gęstość ładunków (ładunek przypadający na jednostkę długości).
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Wartość indukcji magnetycznej wyraża się wzorem:
0 I 0 υ ,
B

2πr



2πr

(6)

gdzie μ0 to przenikalność magnetyczna próżni, a natężenie prądu w tym przypadku wynosi:
I   υ.
Wstawiając (5) i (6) do (4) uzyskujemy łatwo wzór na szukaną prędkość:
υ

1

 0 0

.

(7)

Przypomnijmy: dla prędkości ładunków danej wzorem (7) siła Lorentza
równoważy siłę elektryczną. To jednak jest niemożliwe, bo sprzeczne z zasadą
względności. Przejdźmy bowiem do układu poruszającego się w prawo z prędkością u (rys.4).

Rys. 4.

W tym układzie wszystkie ładunki spoczywają, więc nie ma siły Lorentza
(ba, nawet pola magnetycznego!), a siła elektryczna oczywiście istnieje. Zatem
w tym układzie nasz ładunek ma przyspieszenie zwrócone w dół, a w poprzednim
nie ma żadnego. To jest sprzeczne z zasadą względności, zatem niemożliwe. Tak
oto dochodzimy do wniosku, że ładunki elektryczne nie mogą osiągać prędkości danej wzorem (7). Jeśli ktoś nie pamięta – to jest wartość prędkości światła
w próżni.
Do tego wniosku dochodzimy stosując wyłącznie zwykłą „szkolną” fizykę nic
nie wiedząc o istnieniu teorii względności. Doprawdy dziwne. Jak to możliwe?
Nawet, jeśli prędkości ładunków są bardzo małe w porównaniu z prędkością
światła, coś w przedstawionym przykładzie „nie gra”. Wypadkowa siła działająca
na ładunek w układzie z rys. 3 jest mniejsza od siły elektrycznej z rys. 4, jeśli
FE jest taka sama w obu układach. Zgodnie z zasadą względności przyspieszenie
ładunku, a zatem siła wypadkowa musi być w obu układach taka sama. Stąd nieuchronny wniosek, że siła FE z rys. 4 musi być mniejsza od tej z rys. 3. Ze wzoru
(5) widać, że jest to możliwe, jeśli σ będzie inna (mniejsza) w układzie z rys. 4.
Jeśli zakładamy niezmienniczość ładunku, zostaje nam jeszcze jedno wyjście:
odległość między ładunkami zależy od ich prędkości. Gdy się poruszają (rys. 3)
– odległość ta jest mniejsza, zatem gęstość liniowa ładunku jest większa. Tak faktycznie jest, efekt ten nazywamy skróceniem Lorentza. Nazwa jest nieprzypad-
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kowa. Hendrik Lorentz odkrył to zjawisko przed powstaniem teorii względności szukając transformacji (też nazwanej jego nazwiskiem) zachowującej postać
równań Maxwella przy przejściu do układów poruszających się względem eteru.
Jednak dopiero Albert Einstein odkrył uniwersalność i pełny sens transformacji
(i skrócenia) Lorentza.
Podsumujmy. Elektrodynamika Maxwella jest de facto teorią relatywistyczną
i dlatego można z niej wysnuć relatywistyczne wnioski. Okazuje się, że skrócenie Lorentza można łatwo zaobserwować nie tylko przy prędkościach zbliżonych do c. Wystarczy zmierzyć siłę oddziaływania dwóch przewodów z prądem.
Mimo że elektrony w przewodach mają prędkości rzędu milimetrów na sekundę,
efekty relatywistyczne mają tu decydujące znaczenie.
W powyższych przykładach posługiwaliśmy się wyłącznie „nierelatywistyczną” zasadą względności i dynamiką Izaaka Newtona. Ścisły opis relatywistyczny
można znaleźć na przykład w pięknej książce Edwarda M. Purcella „Elektryczność i magnetyzm” .
Powyższe rozważania nie są sposobem popularyzacji STW. Nie przedstawiają
one ani istoty ani piękna tej teorii. Pokazują tylko, że posługując się wyłącznie
szkolną „nierelatywistyczną” fizyką można dojść do wniosku, że przy prędkościach zbliżonych do c konieczna jest „nowa” fizyka. Ich celem jest też wskazanie na to, że – wbrew powszechnemu przekonaniu – zjawiska relatywistyczne
mogą być łatwo zaobserwowane nawet dla bardzo małych prędkości.
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Redefinicja jednostek układu SI
– na przykładzie kelwina
Część I
Andrzej Zięba1
AGH Kraków
1. Wstęp
Oparcie definicji jednostek układu SI na ustalonych wartościach stałych fizycznych (tzn. takich, którym przypisujemy zerową niepewność) jest największą
zmianą sposobu definiowania jednostek miar, nie tylko od powstania układów
SI, MKSA, czy CGS, ale od czasów najdawniejszych. W końcu jednostki miar
były definiowane od zawsze przez przyjęcie jakiegoś arbitralnego, materialnego
wzorca, niezależnie od tego, czy był nim „łokieć” kupca w średniowiecznych
Sukiennicach, czy obowiązujący dotąd platynowo-irydowy wzorzec kilograma.
Definiowanie jednostek przy pomocy ustalonych wartości stałych fizycznych
bierze początek z idei „naturalnych jednostek miary” [1], zapoczątkowanych
przez Stoneya (1881) i Plancka (1899). Impulsem do obecnych zmian było wykorzystanie w metrologii dwóch makroskopowych zjawisk kwantowych – efektu
Josephsona i kwantowego zjawiska Halla. Pozwalają one skonstruować wzorce
napięcia i rezystancji [2], dla których ustalenie wartości stałej Plancka h i ładunku elektrycznego e zapewnia zwiększenie bezwzględnej dokładności pomiaru
o dwa rzędy wielkości w porównaniu do wzorców klasycznych. Potem pojawiły
się prace rozważające ustalenie zespołu stałych: h, e, liczby Avogadra NA i stałej
Boltzmanna [3]. Prace te były oficjalnie analizowane przez organy Konwencji
Metrycznej [4]. Kulminacją kilkunastu lat prac jest rezolucja Międzynarodowej
Konferencji Miar, przyjęta 16 listopada 2018 r. [5], która zadekretowała ustalenie
czterech stałych fizycznych o wartościach:
h = 6,626 070 15·10–34 J·s
e = 1,602 176 634·10–19 A·s
kB = 1,380 649·10–24 J/K
NA = 6,022 140 76·1023 1/mol,
czego konsekwencją są nowe definicje kilograma, ampera, kelwina i mola. Zmiany mają formalnie wejść w życie w dniu 20 maja 2019 r.
Obowiązujące dotąd definicje: metra i sekundy pozostają niezmienione.
Prekursorem obecnych zmian było ustalenie prędkości światła na wartości
c = 299 792 458 m/s w definicji metra. Definicja sekundy na podstawie częstotliwości przejścia nadsubtelnego w atomie cezu, ΔνCs = 9 192 631 770 Hz, jako
jedyna odwołuje się do konkretnej substancji (Cs) i jest realizowana przy pomocy jednego typu przyrządu – zegara atomowego. Zagadnienie kandeli, która
1
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z przyczyn pozamerytorycznych jest zadekretowana jako siódma podstawowa
jednostka układu SI, pozostaje poza zakresem tego artykułu [6].
Problematyka redefinicji jednostek układu SI jest obszerna. Zagadnienia
związane z ustaleniem stałych e i h autor przedstawiał poprzednio [7, 8]. Aktualny artykuł koncentruje się na problemie nowej definicji jednostki temperatury –
kelwina. Na tym przykładzie można omówić ideę i realizację redefinicji, zarówno
od strony teoretycznej, jak i doświadczalnej. Dodatkowym powodem jest chęć
zaprezentowania ważnego wyniku teoretycznego – obliczenia z zasad pierwszych podatności elektrycznej atomu helu, wyznaczonej doświadczalnie przez
polskich chemików kwantowych2. Dokładna teoretyczna znajomość tej wielkości
jest niezbędna dla jednej z metod wyznaczenia stałej Boltzmanna.
2. Stała Boltzmanna
Stała Boltzmanna jest podstawową stałą termodynamiki statystycznej. Najprościej ją zdefiniować jako współczynnik w wyrażeniu na średnią energię kinetyczną gazu doskonałego,
υ2
2

m



3
kBT .
2

(1)

Nazwa stałej upamiętnia Ludwika Boltzmanna (1844-1906), najważniejszego
twórcę termodynamiki statystycznej. W szczególności, Boltzmann wprowadził
statystyczną definicję entropii, S = kBln Ω, w której stała kB odgrywa zasadniczą
rolę.
Nazwę „stała Boltzmanna” wprowadził Max Planck, który przy jej pomocy
zapisał wzór na widmo promieniowania ciała doskonale czarnego,
I ( ) 

2 c2h
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(2)

Z dopasowania do istniejących w tym czasie danych doświadczalnych Planck
wyznaczył wartość kB mniejszą tylko o 2,5% od przyjętej obecnie. Dalsze ugruntowanie znaczenia stałej Boltzmanna w fizyce przyniosły prace Smoluchowskiego
i Einsteina nad fluktuacjami termicznymi. Badacz francuski Jean Perrin wyznaczył
wartość kB przy pomocy 13. różnych metod. Traktował to jako ilościowy dowód na
atomową strukturę materii i za to osiągnięcie otrzymał nagrodę Nobla 1926 r.
Rysunek 1 z pracy [9] przedstawia postępujące zmniejszania się niepewności
pomiaru stałej Boltzmanna, od Plancka do naszych czasów. Wykres ten pokazuje,
że dopiero w XXI wieku dokładność wyznaczenia kB przewyższyła dokładność
wyznaczenia temperatury przy pomocy standardowych metod opartych o temperaturę punktu potrójnego wody i inne punkty termometryczne. Stanowi to doświadczalną podstawę do zmiany definicji kelwina.
2

Temat ten będzie przedstawiony w drugiej części artykułu
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Rys. 1. Względna niepewność wyznaczenia stałej Boltzmanna (w jednostkach ppp, ang. part per
milion czyli 10–6) jako funkcja czasu [8] oraz krzywa obrazująca odtwarzalność praktycznych skal
temperatury w pobliżu 100°C.

3. Istota redefinicji kelwina – przykład termometru gazowego
Przypomnijmy, że dotychczasowa definicja3 kelwina brzmi:
kelwin jest 1/273,16 częścią temperatury termodynamicznej
punktu potrójnego wody
Nowa definicja może zostać zapisana4 w sposób następujący [5]:

(4)

kelwin, jednostka temperatury termodynamicznej, jest zdefiniowana przez
przyjęcie ustalonej wartości stałej Boltzmanna równej 1,380 649·10–23
(5)
w jednostkach J·K–1 czyli kg·m2·s–2·K–1, przy czym kilogram, metr
i sekunda są zdefiniowane poprzez ustalone wartości h, c i ΔνCs.
Aby lepiej zrozumieć istotę i konsekwencje zmiany definicji, spróbujmy przeanalizować, w jaki sposób przy jednej i drugiej definicji można by wyznaczyć
pewną temperaturę, na przykład temperaturę wrzenia wody. W tym celu musi zostać użyty termometr pierwotny, którego działanie opiera się na fundamentalnym
równaniu fizyki, niezależnym od wyboru konkretnej substancji. Termometry
wtórne wykorzystują temperaturową zależność konkretnej substancji, np. rozszerzalność temperaturową rtęci lub temperaturową zależność rezystancji platyny

3

4

Definicja skrótowa – pełna określa ponadto skład izotopowy wody. Przypomnijmy też, że punkt
potrójny to stan równowagi termodynamicznej trzech faz – stałej, ciekłej i gazowej.
W oryginale: The kelvin, symbol K, is the SI unit of thermodynamic temperature. It is defined
by taking the fixed numerical value of the Boltzmann constant k to be 1.380 649·10–23 when expressed in the unit J K–1, which is equal to kg m2 s–2 K–1, where the kilogram, metre and second are
defined in terms of h, c and ΔνCs.
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i musi być cechowany przy wykorzystaniu termometru absolutnego lub punktów
stałych skali temperatur5.
Przykładem termometru pierwotnego jest termometr gazowy wykorzystujący
równanie stanu gazu doskonałego,
pV
 nR.
T

(6)

W równaniu tym p, V, T i n oznaczają kolejno: ciśnienie, objętość, temperaturę i liczbę moli gazu zamkniętego w zbiorniku, zaś uniwersalna stała gazowa jest
iloczynem liczby Avogadra i właśnie stałej Boltzmanna, R = NAkB. Wprawdzie
parametry realnych gazów spełniają równanie (6) ze skończoną dokładnością, ale
jest ono ścisłe w granicy gęstości gazu dążącej do zera. Rysunek 2 przedstawia
termometr gazowy zrealizowany jako demonstracja fizyczna6.
W przypadku dotychczasowej definicji kelwina i termometru gazowego o stałej objętości wartości V i n są stałe. Temperatura jest proporcjonalna do ciśnienia,
podstawą działania termometru staje się wzór
T = const · p .

(7)

Rys. 2. Model termometru gazowego. Wg [10]

Należy zmierzyć ciśnienia p0 w temperaturze punktu potrójnego wody (TP
H2O), oraz ciśnienie p w badanej temperaturze. Jej wartość obliczamy jako

T  273,16  p p0 .
5

6

Ten ważny podział termometrów (czyli metod pomiaru temperatury) nie znajduje odzwierciedlenia
w polskim nazewnictwie. Przyjęte tu nazwy są tłumaczeniem terminów: primary thermometer
oraz secondary thermometer.
Warto wiedzieć, że termometry gazowe złożone z manometru, zbiorniczka i łączącej te elementy
metalowej kapilary są szeroko stosowane w przemyśle (zob. firma WIKA z Włocławka).
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W przypadku nowej definicji kelvina mierzyć musimy trzy wielkości: p, V i n,
szukana temperatura wynosi
T

pV .
n N A kB

(8)

Przyznajmy, że nie jest to ani wygodny, ani dokładny sposób pomiaru temperatury. Mierzyć trzeba nie jedną, ale kilka wielkości, przy czym trudno o dokładny
pomiar objętości i liczby moli gazu. Ale materialny wzorzec w postaci komórki
punktu potrójnego wody przestaje być potrzebny.
Przykład termometru gazowego jest przydatny w zrozumieniu jeszcze jednej
sprawy. Jeżeli potrafimy zmierzyć p, V i n, możemy wyznaczyć, przy znanej wartości NA, eksperymentalną wartość stałej Boltzmanna,
pV .
kB 
n NA T

(9)

W ogólności, pomiar każdym termometrem pierwotnym można traktować
jako metodę wyznaczania stałej Boltzmanna. Wartości kB nie da się natomiast
wyznaczyć przy pomocy termometrów empirycznych.
Reasumując, redefinicja kelwina wymaga zmierzenia, jak najdokładniej i różnymi metodami, wartości stałej Boltzmana, a następnie przyjęcie jej jako stałej,
po zaokrągleniu zależnym od wartości niepewności. Zapewni to zgodność ze
starą definicją kelwina. Przyjęte zostały następujące warunki dotyczące zbioru
wyników pomiaru:
(i) stała Boltzmanna winna być zmierzona co najmniej
dwoma metodami z niepewnością mniejszą niż 3 ppm,

(10)
(ii) wartość uśredniona CODATA winna osiągnąć
niepewność poniżej 1 ppm.
W drugiej części artykułu zostaną przedstawione trzy metody, przy pomocy
których udało się osiągnąć wymaganą dokładność wyznaczenia stałej Boltzmanna, a także konsekwencje zmiany definicji kelwina. Ale to już znajdziecie w kolejnym numerze Fotonu.
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Bloczek, którego nie ma
Wojciech Dindorf

Amerykański miesięcznik o światowym zasięgu The Physics Teacher w majowym numerze z 2016 roku zamieścił moje zdjęcie „Fontanna z Cienkiego Łańcucha”. Proponowałem tytuł The Invisible Pulley, bo wygląda to tak, jakby łańcuszek wychodzący ponad kieliszek przechodził przez zawieszony nad naczyniem
niewidzialny bloczek, by następnie zmieniając kierunek o 180°, spadać tak jak
wymaga od niego Natura.

Fot 1. Na wyprostowanej ręce trzymam bańkę lekarską a w drugiej ręce telefon komórkowy
z aparatem fotograficznym. TPT uznało – o dziwo –, że to jest godne całej strony

Zjawisko fascynujące, które kilka lat wcześniej zobaczyłem na zdjęciu jako
jedno z zadań dla corocznego Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków.
Nie mam informacji o tym, jak i czy drużyny turniejowe demonstrowały i wyjaśniały to zjawisko. Od syna otrzymałem wskazówkę, w jaki sposób znaleźć najładniejszą demonstrację i najdziwniejsze tłumaczenie tego zjawiska w Internecie.
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Zapraszam do obejrzenia, a jeszcze bardziej do nabycia 3-6 metrów łańcuszka
złożonego z metalowych kuleczek i zastanowienia się, co by tu jeszcze zmodyfikować, poobserwować i wyjaśnić.
Pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=-eEi7fO0_O0) sympatyczny Steve Mould demonstruje Syphoning Beads. Jego łańcuszek wygląda jak wąż
zaklinany przez hinduskiego czarodzieja. Podobne żywym stworzeniom „wychodzą” jedna po drugiej kulki ze szklanego naczynia, by nie dotykając jego krawędzi, wspiąć się dość wysoko, a potem idealnym niemal łukiem zmienić kierunek
ruchu o 180° i prawie pionowo spadać. Prawie pionowo, bo widać czasem jakby
regularną falę o niewielkiej amplitudzie. Czego Steve nie pokazał to miejsca,
gdzie koniec łańcucha ląduje. A koniec z wielkim rozmachem spada krok czy
dwa od kupki koralików, które wcześniej swoją przygodę już zakończyły.
Po pokazie Moulda ukazują się dwie postacie: profesor z Cavendish Laboratory uniwersytetu w Cambridge i pewnie jego asystent. Obaj usiłują wytłumaczyć
w detalach powody, dla których łańcuszek zachowuje się tak dziwnie. Tłumaczą
wyraźnie bez przekonania i słusznie. Nie będę powtarzał ich argumentów które
przeczą prawom fizyki. Stosowane do „wyjaśnienia” modele klocków połączonych sznurkami nie mają nic wspólnego z dziwnym wylewaniem się łańcuszka
z pojemnika.
Moja interpretacja zjawiska jest następująca:
Koraliki są zmuszane do wykonania zwrotu o 180° z co raz to większą prędkością. Przez chwilę – kiedy początek łańcuszka dopiero zaczyna się poruszać,
łańcuszek ślizga się po wewnętrznej ściance naczynia, ale wnet zostaje od niej
odrzucony jak błoto z koła szybko jadącego roweru. Mając nad sobą wolną przestrzeń, łańcuszek wchodzi na coraz wyższe „orbity” o coraz większym promieniu
krzywizny.
Dygresja: Na drogach różnej klasy, przed zakrętem, umieszcza się znaki nakazujące ograniczenia prędkości. Im łagodniejszy zakręt, czyli im większy promień
krzywizny drogi, tym większa jest bezpieczna prędkość, z jaką można weń wjeżdżać. Pojazd przekraczający ten limit jest narażony na wypadnięcie z trasy, przy
której mogą znajdować się drzewa czy zabudowania „na zewnątrz” krzywizny
drogi uniemożliwiające dalszą jazdę.
Łatwo można pokazać, że łańcuszek podobnie się zachowa startując poziomo. Umieszczony w formie wężyka na poziomej gładkiej powierzchni łańcuszek, przekonywująco zaprzeczy naukowcom z Cambridge, sugerującym, że to
jakoby reakcja podłoża powoduje ten wyskok koralików w górę.
Fot. 2 pokazują, że podłoże nie może tu służyć jako popychacz koralika
w górę. W tym przypadku zwrot wynosi tylko 90°, ale i tutaj łańcuszek po chwili
ześlizgiwania się z krawędzi przepaści także zostaje wyrzucony ukosem w górę
przez siłę odśrodkową, tę samą, którą każdy podróżny odczuwa podczas jazdy
na zakręcie – tym mocniej, im ostrzejszy jest zakręt (czyli im mniejszy promień
krzywizny) i im większa jest prędkość pojazdu. O tej sile bezwładności dewastującej pojazdy, odwadniającej materiały w pralkach, odrzucającej iskry w szlifier-
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Fot. 2. Start poziomy łańcuszka z balkonu (po lewej); kształt łańcuszka po chwili od startu (po
prawej)

kach, odchylającej krzesełka na karuzelach, wciskającej w fotele pilotów akroba2
tów wykonujących tzw. beczki …o tej sile równej ( mrυ ) panowie z Cambridge
nawet nie wspomnieli. Siła ta to siła bezwładności działająca na obiekt wtedy,
gdy obiekt zmienia prędkość, czyli przyspiesza lub hamuje lub zmienia kierunek
ruchu. W przypadku ruchu łańcuszka mamy do czynienia z analogiczną sytuacją,
bo tu „każe się” koralikom pędzić coraz szybciej i pokonywać „zakręt śmierci”,
nie rozlatując się przy tym na kawałki. I widać jak pięknie koraliki sobie z tym
radzą. Czysta i nawet niezbyt skomplikowana fizyka!

Fot. 3. Typowy bloczek używany przez żeglarzy, górskich
wspinaczy, czy budowlańców, mający od góry zabezpieczenie
– ogranicznik przestrzeni. Tu nawet najszybciej przebiegająca
lina nie wyleci „na zewnątrz” – na szczęście, bo podobnie jak
w ruchu drogowym byłoby to śmiertelnie niebezpieczne

W artykule została zaprezentowana próba wyjaśnienia zjawiska „niewidzialnego bloczka” w doświadczeniu z szybko zsuwającym się łańcuszkiem z metalowych kulek. Zachęcam Czytelników do zastanowienia się, czy powyżej rozważono wszystkie aspekty tego zjawiska. Zachęcam do dalszych badań, obserwacji
i dyskusji.
Od Redakcji:
Zjawisko zostało zaprezentowane przez Autora podczas wykładu Hity, mity
i kity w publikacjach i podręcznikach z fizyki na I Kongresie nauczycieli Fizyki, Łódź 2018.
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Nagroda im. Henryka Niewodniczańskiego
przyznana przez Instytut Fizyki UJ, pani
dr hab. inż. Karolinie Adrjanowicz
z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Pani dr hab. inż. Karolina Adrjanowicz (z prawej)
z zastępcą dyrektora Instytutu Fizyki UJ dr hab. Moniką Marzec (z lewej)

Pani Adrjanowicz została nagrodzona za wkład w zrozumienie natury procesu
zeszklenia oraz jego relacji w odniesieniu do zjawiska krystalizacji.
W 2008 r. ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (fizyka nauczycielska z chemią). W 2012 r. uzyskała doktorat (nauki fizyczne), a w 2017 r. – habilitację (nauki fizyczne).
Jej działalność naukowa skupia się na badaniach dynamiki przejścia szklistego i krystalizacji materiałów formujących stan szklisty w warunkach podwyższonego ciśnienia, w obecności nano-ograniczeń przestrzennych jak również silnego
pola elektrycznego.
W latach 2012-2017 odbyła szereg staży krajowych i zagranicznych. Od lipca 2018 roku pracuje jako adiunkt naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Śląskim. Jest autorką ponad 70 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Za swoją pracę naukową została nagrodzona licznymi nagrodami i wyróżnieniami m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Dielektrycznego (Debye Prize
2018), konkurs im. Marii Curie-Skłodowskiej podczas III Europejskiego Kongresu Kobiet (2011), dwukrotna laureatka stypendium START Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej (2012, 2013), a także stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla wybitnego młodego naukowca poniżej 35 roku życia (2017).
Współwykonawca 9 projektów badawczych oraz kierownik trzech projektów
badawczych finansowanych ze środków MNiSW i NCN w tym aktualnie realizowanych grantów OPUS, SONATA BIS i Iuventus Plus. Jest opiekunem naukowym 4 doktorantów i 2 stażystów podoktorskich.
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Nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego
za rok 2018

Jak co roku Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało nagrody.
Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza otrzymał prof. dr
hab. Marek Biesiada (Uniwersytet Śląski) za nowatorskie badania dotyczące
soczewek grawitacyjnych i zwartych radioźródeł jako nowych narzędzi kosmologii i fizyki fundamentalnej.
Nagrodę PTF za rozprawę doktorską otrzymał dr Krzysztof Szerenos
(Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku) za pracę zatytułowaną „Ultrafast
nonthermal photomagnetic recording in dielectrics”, za wagę zaprezentowanych
w pracy badań związanych z zaobserwowaniem i wyjaśnieniem mechanizmu
szybkiego przełączania magnetyzacji prowadzącego możliwości fotomagnetycznego zapisu informacji. Promotorem pracy jest dr hab. Andrzej Stupakiewicz,
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku.
Kapituła wyróżniła pracę doktorską dr. Pawła Gruszeckiego (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), zatytułowaną „Theoretical Study of
the Spin Wave Beams in Thin Ferromagnetic Films”, która powstała pod opieką
prof. dr hab. Macieja Krawczyka. Kapituła podkreśliła wagę zaprezentowanych
w pracy doktorskiej badań związanych z dynamiką fal spinowych w cienkich
warstwach ferromagnetycznych.
Nagrodę PTF za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary otrzymał mgr
Bartłomiej Rzeszotarski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii
Górniczo-Hutniczej). Tytuł pracy: „Transport prądu i spinu we wstęgach grafenu
z adatomami fluoru”. Praca została napisana pod opieką prof. dr. hab. inż. Bartłomieja Szafrana z WFiIS AGH Kraków.
Wyróżnienie za pracę magisterską otrzymała mgr Marta Przychodnia
(Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej), za pracę pt. „Charakteryzacja struktur Gd na Pt(111) metodami STM/STS”. Promotorem pracy był dr
inż. Wojciech Koczorowski.
Nagrodę PTF za Popularyzację Fizyki i medal im.
Krzysztofa Ernsta otrzymał dr Witold Zawadzki (Instytut
Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kapituła podkreśliła
skalę, a zwłaszcza różnorodność działań prowadzonych przez
Laureata, obejmujących organizację konkursów o zasięgu
ogólnopolskim, prowadzenie warsztatów, wykładów, pokazów dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych z Krakowa
i okolic oraz różnych miejscowpści na terenie całego kraju.
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Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego
dla wyróżniających się nauczycieli i Medal im. Grzegorza
Białkowskiego otrzymała mgr Maria Dobkowska (Szkoła
Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga
w Warszawie). Nagrodę przyznano za szczególne zasługi w promowaniu nowatorskich rozwiązań dydaktycznych
w Polsce i w Europie, w propagowaniu pracy metodą projektów, w tworzeniu multimedialnych materiałów do nauczania
fizyki oraz za wzorcowe przekazywanie wiedzy i umiejętności przyszłym nauczycielom fizyki, a także za wieloletnie aktywne działania
w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Fizycznego (2006-2017) i innych
strukturach Towarzystwa na rzecz poprawy nauczania fizyki w Polsce.
Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymała mgr
Janina Kula ( IV LO im. KEN w Bielsku-Białej) za znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką.
Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzymała
mgr Anna Danuta Zdunko (nauczycielka fizyki w V LO im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku) za wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania oraz
tworzenie autorskich programów nauczania i ich wdrażanie w nauczaniu fizyki
i informatyki.
Nagrodą Specjalną Polskiego Towarzystwa Fizycznego za 2018 r. został uhonorowany prof. dr hab. Bogdan Cichocki w uznaniu
istotnego wkładu merytorycznego i organizacyjnego do obchodów 100. rocznicy śmierci
Mariana Smoluchowskiego.
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Sukcesy grupy Kwark z Katowic
na ICYS 2018 w Belgradzie
Urszula Woźnikowska-Bezak

Reprezentacja Polski na ICYS 2018
Od lewej z dołu: Urszula Woźnikowska-Bezak, Natalia Puczek, Barbara Szymańska-Markowska
Od lewej w drugim rzędzie: Bartosz Piechocki, Jakub Kaszowski, Paweł Miera, Krzysztof Olech,
Mikołaj Kawaler

Młodzież tworząca Grupę Twórczą Quark reprezentowała Polskę na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2018, która odbyła się
w Belgradzie w Serbii w dniach od 19-25 kwietnia 2018 roku.
Grupa Twórcza Quark rozwija zainteresowania i stymuluje uzdolnienia, chcąc
zainteresować młodzież fizyką. Autorka i pomysłodawczyni Grupy Twórczej Quark, fizyk Urszula Woźnikowska-Bezak z wielką radością informuje o zdobytych
podczas ICYS 2018 pięciu medalach – 3 złotych oraz 2 brązowych.
W Konferencji ICYS 2018 wzięło udział łącznie ponad 190 uczestników,
opiekunów i obserwatorów z 29 państw. Byli to młodzi pasjonaci nauki z Holandii, Niemiec, Czech, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Indonezji, Rumunii, Tajlandii,
Węgier, Malezji, Indii, Gruzji, Serbii, Iranu, Rosji, Turcji, Chorwacji, Macedonii, Grecji, Brazylii, Singapuru, Sri Lanki, Bułgarii, Francji, Tunezji, Słowenii
i POLSKI. Obecni byli obserwatorzy z Brazylii, Gruzji, Indonezji, Iranu, Słowenii, Tajlandii, Turcji, Tunezji i Guamu.
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Złoty Medal – kategoria Fizyka
Jakub Kaszowski (Śląskie Techniczne Zakłady
Naukowe) – Lewitacja akustyczna.
Jakub Kaszowski pisze: Jestem uczniem
Śląskich Technicznych Zakładów w Katowicach.
W swojej pracy podejmuję temat lewitacji akustycznej, którą zainteresowałem się po przeczytaniu artykułu w Internecie na ten temat. Celem
mojej pracy jest dokładne zbadanie rozkładu sił
działających na cząsteczkę. Do badań wykorzystuję zbudowany przeze mnie model Lewitatora
Akustycznego. Jest to zmodyfikowany projekt naukowców z Brystolu. Umożliwia mi on doświadczalne badanie sił działających na cząsteczkę.
Uważam, że zjawisko lewitacji akustycznej będzie miało duże znaczenie dla nauki w przyszłości. Lewitacja akustyczna tworzy
nowe metody badania np. napięcia powierzchniowego cieczy. Istotną cechą tego
zjawiska jest to, że obiekt lewitowany nie musi mieć właściwości magnetycznych.
Pomysł zaskoczył przede wszystkim jury.
Złoty Medal – kategoria Fizyka
Natalia Puczek (II LO im. Adama Mickiewicza
w Raciborzu) – Efekt Kaye’a
Natalia Puczek o sobie: Jestem uczennicą
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. Na Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców przygotowałam
pracę na temat The Kaye Effect (Efekt Kaye’a).
To zjawisko zostało zauważone przez Alana Kaye
w 1963, jednak do dziś nie zostało wyczerpująco
opisane. Nienewtonowski rozrzedzany ścinaniem
płyn (np. szampon) lany cienkim strumieniem
na płaską powierzchnię odbija się od niej. Ruch
odbitej stróżki przypomina ruch lassa. Zjawisko
to jest bardzo skomplikowane i na jego powstawanie wpływa wiele czynników,
które udało mi się zbadać na moim modelu. Należą do nich parametry takie jak
temperatura szamponu, jego lepkość czy odległość, z jakiej jest lany. Zbadałam
również trajektorię ruchu wspomnianego strumienia przed i po odbiciu się od
powierzchni oraz ulepszyłam istniejące modele teoretyczne. Mam nadzieję, że
wyniki mojej pracy okażą się pomocne przy dalszych badaniach dotyczących tego
efektu, a może zrewolucjonizują jakaś gałąź przemysłową.
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Złoty Medal – kategoria Fizyka
Bartosz Piechocki uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im.
Komisji Edukacji Narodowej
w Poznaniu, przygotował pracę
na temat Safe flight – innovative
modification of a wing (Bezpieczny lot – innowacyjna modyfikacja
skrzydła).
Od dziecka pasjonowałem się
lotnictwem, dlatego w wieku 15 lat
poszedłem na kurs szybowcowy,
a następnie na kurs samolotowy. Obecnie mam 17 lat i posiadam turystyczną
licencję samolotową PPL(A). Podczas moich lotów zaobserwowałem, że przy
małych prędkościach może dojść do utraty sterowności, a w konsekwencji do
korkociągu i ostatecznie nawet katastrofy. To skłoniło mnie do zastanowienia, co
powoduje taką sytuację i jak można zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia. Tak powstał pomysł na modyfikację skrzydła polegającą na płynnym przejściu ze skrzydła na lotkę.
Brązowy Medal – kategoria Fizyka
Mikołaj Kawaler – Tryboluminescencja. Członek Grupy
Twórczej Quark, srebrny medalista zeszłorocznego ICYS
w Stuttgarcie za pracę Efektywny piezo – mechaniczny
przetwornik energii akustycznej w elektryczną. W tym roku
zaprezentował świetną pracę dotyczącą Triboluminescence
(Triboluminescencja).
W tym roku zrobiłem projekt o tryboluminescencji. Zaciekawiło mnie samo zjawisko, jak również to, że mimo częstego występowania nie jest powszechnie znane. Polega na
emisji światła dzięki zrywaniu wiązań chemicznych w danym
materiale podczas jego kruszenia. Wykonałem samodzielnie
serie badań oraz zdjęć, pracując m.in. z cukrem i kwarcem.
Zbudowałem i zaprogramowałem urządzenie badawcze, pozwalające mi mierzyć
intensywność wytworzonego światła w zależności od różnych warunków.
Brązowy Medal – kategoria Inżynieria
Paweł Miera uczęszcza do II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku. Na konferencji przedstawił pracę Playing plasma i.e. „The plasmic loudspeaker” (Głośnik plazmowy, czyli łuk elektryczny zamiast membrany). Tematem
mojej pracy jest Głośnik plazmowy, czyli łuk elektryczny zamiast membrany. Za
pomocą mojego modelu można wykazać, że prąd, a dokładniej zjonizowane gazy,
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które nazywamy plazmą potrafią
odtworzyć dowolną muzykę. Właśnie ta właściwość plazmy bardzo
mnie zaciekawiła, co nakłoniło
mnie do znalezienia informacji na
ten temat oraz do budowy prototypu głośnika plazmowego. Jego
działanie polega na przekształceniu sygnału np. z telefonu na
sygnał prostokątny, który następnie jest kierowany do tranzystora
sterującego wysokim napięciem,
a tym samym mocą łuku.
Pomiędzy iskrownikami w modelu zależnie od napięcia poruszają się elektrony, które poprzez zderzanie się
z cząsteczkami powietrza nagrzewają je do bardzo wysokich temperatur. Dzięki
zastosowaniu łuku elektrycznego, który jest praktycznie bezwładny mój głośnik
doskonale odtwarza wysokie częstotliwości do nawet około 100 kHz, co czyni go
lepszym od standardowych (tzw. tweeterów), ponieważ szybciej reaguje na zmiany częstotliwości. Zamontowałem wzmacniacz sygnału wychodzącego z telefonu,
ekranowanie łuku elektrycznego oraz rezonator wzmacniający wysokie częstotliwości. Dzięki tym usprawnieniom mój model może znaleźć zastosowanie właśnie
jako głośnik wysokotonowy.
Wyróżnienie Specjalne – Krzysztof Olech
Na temat swojej prezentacji wybrałem „Ekologiczne aspekty
rozwoju energetyki jądrowej”,
ponieważ opracowałem metodę
optymalizacji pracy elektrowni
i efektywniejszego wykorzystania
przetwarzanej w niej energii. Byłem w reaktorze badawczym „Maria” oraz przeprowadziłem serię
badań na Politechnice Śląskiej.
W swojej pracy zwracam uwagę
na to, że ludzie nie są do końca świadomi działania promieniowania, pochodzącego z owych elektrowni, jak i wpływu elektrowni jądrowych na środowisko.
Członkami jury byli naukowcy i nauczyciele – przedstawiciele różnych
państw. Zawody odbywały się w języku angielskim w 5 kategoriach: fizyka,
nauka o środowisku, inżynieria, informatyka, nauka o ziemi oraz matematyka.
Podczas odrębnej konkurencji, jaką jest sesja plakatowa, oceniano postery przygotowane przez uczestników ICYS 2018.

Foton 142, Jesień 2018

37

Organizatorzy Konferencji zadbali o różnego rodzaju atrakcje dla uczestników. Zorganizowano gry i zabawy integracyjne m.in. dyskotekę, gry przełamujące lody, podczas których młodzież z całego świata musiała wspólnymi siłami
wykonać ciekawe zadania na terenie hotelu.
Duży nacisk był położony na zwiedzanie Belgradu. Przez cały pobyt udało
nam się zwiedzić: Twierdzę w Belgradzie, wieżę Avala, ulicę Mihailova, Muzeum Tesli, Kościół świętego Savy, Park Tasmajdana, a nawet Niebieski Pociąg
Tito. Noc Kulturowa, dzięki której uczestnicy mogli wzajemnie poznać obyczaje
panujące w ich krajach, a także uczestniczyć w koncercie kulturowym. Szczególnie popularne było wspólne wykonywanie narodowych tańców tradycyjnych.
Młodzież z Polski poczęstowała swoich zagranicznych kolegów pyszną polską
czekoladą, cukierkami oraz rozdała materiały promujące Miasto Katowice. Dzięki przedstawieniu tańców serbskich podczas Wieczoru Folklorystycznego poznaliśmy historię Serbii. Na gali rozdania medali mogliśmy podziwiać piękną
operetkę.
Grupa Twórcza Quark serdecznie dziękuje Urzędowi Miasta Katowice oraz
Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska za wsparcie organizacyjne.
Grupa Twórcza Quark serdecznie dziękuje prof. dr. hab. Władysławowi Borgiełowi, prof. dr. hab. Maciejowi Maśce, prof. dr. Maciejowi Kosturowi z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Annie Pazdur, prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Bluszczowi, dr. Joachimowi Gmyrkowi z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, prof. dr.
hab. inż. Andrzejowi Ziębie z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof.
dr. hab. Maciejowi Kolwasowi z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, prof.
dr. hab. inż. Tadeuszowi Chrobakowi z Instytutu Inżynierii Technicznej, prof. dr
hab. Alicji Ratusznej z Uniwersytetu Śląskiego oraz wielu nauczycielom.
Podczas Międzynarodowej Konferencji opiekunami reprezentacji byli:
• Doktorantka Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego: Barbara Szymańska-Markowska;
• Prezes Stowarzyszenia Z Nauką w Przyszłość, autorka i pomysłodawczyni
Grupy Twórczej Quark Urszula Woźnikowska-Bezak
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Małopolska Noc Naukowców 2018
Danuta Buchała
Biuro Karier i Promocji WFAIS UJ

W dniu 28 września 2018 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej odbyła się kolejna edycja Małopolskiej Nocy Naukowców.
Jest to wydarzenie organizowane rokrocznie w ostatni piątek września w kilkudziesięciu placówkach na terenie całej Małopolski. W ten wyjątkowy wieczór
na naszym Wydziale wszyscy chętni mogą zgłębić tajniki nauk ścisłych, przeprowadzić doświadczenia i eksperymenty, obserwować ciekawe pokazy. Staraliśmy
się pokazać, że fizyka jest wszędzie wokół nas.
W tym roku bilety wstępu na aktywności zaproponowane przez Wydział FAIS
zostały zarezerwowane w ciągu kilku godzin. Świadczy to o bardzo dużym zainteresowaniu fizyką i innymi, pokrewnymi dyscyplinami nauki, zarówno wśród
dorosłych, jak i młodzieży oraz dzieci.
Program wydarzenia był bardzo bogaty, każdy więc mógł znaleźć coś dla siebie. Goście przybyli na zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, mogli zbudować „Mikroskop z klocków” oraz „Most
z makaronu”. Uczestniczyli w „Kuchennych Ewolucjach”, podczas których dowiedzieli się, jak można wykorzystywać produkty kuchenne w doświadczeniach
fizycznych. Ponadto uczestnicy mogli usłyszeć jak brzmią „Kosmiczne Dźwięki”
oraz sprawdzić swoją wiedzę, zdając „Egzamin w Hogwarcie” lub biorąc udział
w „Turnieju Eksperymentatorów”. Najmłodsi uczestnicy Nocy Naukowców podczas warsztatów dowiedzieli się również „Jak pokonać smoka”.
Uczestnicy Małopolskiej Nocy Naukowców na Wydziale FAIS mogli wziąć
udział w wykładach popularnonaukowych oraz pokazach fizycznych przeprowadzonych przez naszych pracowników naukowych. Podczas prelekcji odpowiedzieli oni na pytanie, czy atomy to cząstki czy fale? wyjaśnili dlaczego nocne
niebo jest ciemne; przybliżyli temat sztucznej inteligencji, czy też GPS-u, z którego prawie każdy z nas korzysta w codziennym życiu.
Nasi goście mogli wziąć udział w interaktywnych pokazach, podczas których
poznali sekrety biofizyki, dowiedzieli się, że fizyka jest wszędzie, nawet w medycynie, obserwowali, jak powstają ciekłe kryształy oraz mogli samodzielnie
wykonać spektroskop. Dla osób chcących poznać tajemnice naszego Wydziału
zostały zorganizowane wycieczki oprowadzające po laboratoriach badawczych.
Wysoka frekwencja utwierdza nas w przekonaniu, że tego typu wydarzenia
wciąż cieszą się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że kolejny raz udowodniliśmy, iż fizyka to nie tylko wzory i definicje, ale też wspaniała
przygoda i dobra zabawa.
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CO CZYTAĆ

Czy Wielki Wybuch był głośny?
Redakcja Fotonu gorąco poleca wydana ostatnio książkę
Czy Wielki Wybuch był głośny? To istny majstersztyk popularyzacji nauki, tym razem o Wszechświecie. Autorami
są: ciekawska laiczka, dziennikarka Karolina Głowacka
i mistrz astrofizyk Jean-Pierre Lasota.
Książka jest zapiskiem jedenastu fascynujących rozmów dziennikarki radiowej, Karoliny Głowackiej i astrofizyka, Jeana-Pierre’a Losoty na temat dokonań współczesnej
astrofizyki i tego, co obecnie wiadomo o Wszechświecie –
jego początkach i przyszłości, potwierdzonych niedawno
doświadczalnie falach grawitacyjnych, o czarnych dziurach i innych obiektach kosmicznych, takich jak pulsary, kwazary, gwiazdy neutronowe i supernowe, a także o gwiazdach i planetach, również tych spoza Układu
Słonecznego. 488 stron intelektualnej podróży po meandrach aktualnej wiedzy na
temat Wszechświata, pełnej przystępnych odpowiedzi na nieoczywiste pytania.
Czytelników Fotonu, w szczególności nauczycieli, namawiamy, by oprócz
poszukiwań merytorycznych wyjaśnień o naturze Wszechświata prześledzili metodyczną strategię autorów. Można się wiele od nich nauczyć, np. jak rozmawiać
z uczniami na trudne tematy. Nie da się jednak ukryć, że istotna trudność tkwi
w tym, ze sami nie zawsze jesteśmy mistrzami, autorytetami. Wtedy możemy
sięgnąć do dobrych i wiarygodnych źródeł.
Notka wydawnicza:
Przyszłość i przeszłość Wszechświata, czarne dziury, gwiazdy neutronowe,
planety słoneczne i pozasłoneczne, czerwone olbrzymy, białe karły, fale grawitacyjne… Astrofizyka jest fascynująca, ale i niełatwa. Ta książka prowadzi czytelnika krok po kroku – nie tylko daje odpowiedzi, ale i podsuwa pytania.
Karolina i Jean-Pierre, których rozmowy zostały zapisane w tej książce, to
postacie stworzone przez autorów: dziennikarkę radiową Karolinę Głowacką
i astrofizyka Jeana-Pierre’a Lasotę. Oprócz imion, autorzy oddali postaciom wiele z samych siebie. Karolina swej imienniczce – ciekawość, dociekliwość, wizję
tego, co człowiek, który nie jest fizykiem, wie o fizyce i – nie ukrywajmy – odwagę w rozmowie z uczonymi. Jean-Pierre swojemu imiennikowi użyczył wiedzy,
poglądów, dowcipu, dokonań naukowych, wspomnień i ochoty na wystawianie
się na pytania młodych, bardzo dociekliwych osób.
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Wszędzie fizyka
O tym, że fizyka jest wszędzie, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Niedowiarkom (oraz wszystkim innym) redakcja Fotonu gorąco poleca wydany niedawno
popularnonaukowy album Wszędzie fizyka. Album ten jest zbiorem ponad 350
pięknych fotografii przedstawiających zjawiska fizyczne, których często nawet nie
jesteśmy świadomi, a które można zaobserwować na co dzień w otaczającym nas
świecie, w domu lub w podróży. Każde zdjęcie zawiera opis wraz z wyjaśnieniem
zachodzących procesów. Autorami opisów są między innymi członkowie zespołu
redakcyjnego Fotonu, a także pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki UJ.

Z notki wydawniczej:
Fascynująca nauka na pięknych fotografiach.
Czym naprawdę jest zorza polarna albo tęcza? Skąd się biorą marznące deszcze? Jak działają promienie Roentgena i kuchenka mikrofalowa? Wszędzie fizyka pozwala zrozumieć rządzące fizyką prawa, wynikające z nich zjawiska
oraz oparte na nich wynalazki – a przy tym odkryć, jaki mają wpływ na nasze
codzienne życie.
Autorzy tego popularnonaukowego albumu udowadniają, że – choć nie zdajemy sobie z tego sprawy – fizykę spotykamy na każdym kroku. Zamieszczone
tu zdjęcia, niezależnie czy przedstawiają kroplę wody, wiązkę laserową czy pełnię Księżyca, obrazują poszczególne zjawiska fizyczne, a załączone do fotografii
opisy wyjaśniają ich powstawanie.
Czternaście rozdziałów zawiera zagadnienia z wybranych dziedzin: światło,
optyka, kolory, krajobraz, pogoda, na wodzie, zamarzanie, ciepło, energia, w powietrzu, wysoko nad głową, maszyny proste i złożone. Dwa ostatnie rozdziały
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to zbiór interesujących ciekawostek dotyczących zjawisk fizycznych w otaczającym nas świecie i w laboratoriach.
Wszędzie fizyka to rezultat współpracy fizyków i fotografów pod przewodnictwem profesora fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Krzysztofa Królasa. Pomysłodawcą projektu jest doktor Zbigniew Inglot.
Komentarze do fotografii przygotował zespół fizyków z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz kierującego zespołem prof. Krzysztofa Królasa, w skład zespołu wchodzili: dr Zofia Gołąb-Meyer, dr Dagmara Sokołowska,
mgr Aleksandra Sierant, dr hab. Paweł F. Góra, dr Wojciech Winiarczyk, dr Witold Zawadzki i mgr Tomasz Pięta.
Dodatkowo album zawiera tematy zaproponowane przez kilka osób spoza
zespołu. Dr hab. Beata MyśliwaKurdziel wprowadziła do albumu biofizykę, dr
Krzysztof Grabka jest autorem tekstów o technologii kosmetyków, a prof. Jerzy
Szwed w swoich dwóch tekstach podkreślił znaczenie fizyki teoretycznej. Tekst
o zorzy polarnej napisał Zbigniew Inglot.
Fotografie
Przygotowaniem fotografii zamieszczonych w albumie zajmowali się dwaj fotograficy, którzy na co dzień dokumentują wydarzenia naukowe w swoich macierzystych instytucjach: Krzysztof Magda w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Jan Zych na Politechnice Krakowskiej. Sięgnęli oni do zbiorów
swoich archiwalnych zdjęć, ale również do ujęć nowych, zamawianych w celu zilustrowania konkretnych tematów. Ich fotografie stanowią ponad 60% zawartości
albumu. Trzecim autorem jest Mirosław Bistroń, fotograf amator i równocześnie
miłośnik astronomii.
Zdjęcia tarczy słonecznej autorstwa Grzegorza Sęka i Mateusza Windaka
przekazało Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach; Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, udostępniła fotografię sali koncertowej wykonaną przez Daniela Rumiancewa.
Autorzy dziękują również znajomym i przyjaciołom za wszystkie fotografie
– zarówno te, które wykorzystali, jak i te, które nie znalazły się w tomie. Zbiór
zdjęć został także uzupełniony własnymi fotografiami autorów albumu; kilka
zostało zakupionych w fotograficznych serwisach internetowych lub bezpłatnie
udostępnionych przez Bibliotekę NASA.

Foton 142, Jesień 2018

43

Komunikat. Eksperyment Łańcuchowy
2019 w Krakowie
Karolina Mazur
Biuro Karier i Promocji WFAIS UJ

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ po raz siódmy organizuje „Eksperyment Łańcuchowy”. W tym roku szkolnym Wielki Finał został
zaplanowany na 1 czerwca 2019 r.
Trochę historii
Wszystko zaczęło się od wydarzenia „Reakcji Łańcuchowej Piątku po Święcie Dziękczynienia” (ang. Friday After Thanksgiving Chain Reaction), które od
1998 roku organizowane jest w Massachusetts Institute of Technology w USA.
Impreza ta zainspirowała studentów i pracowników Uniwersytetu w Ljubilanie,
w Słowenii, do utworzenia nieznacznie zmodyfikowanej wersji konkursu. Nazwano go Verižni Eksperiment. I tak od 2002 roku konkurs gromadzi w Słowenii
rokrocznie około 50 drużyn, które spotykają się podczas finału, aby umożliwić
małej metalowej kulce podróż przez wszystkie połączone ze sobą elementy łańcucha. Dzięki porozumieniu organizatorów słoweńskiej edycji oraz ówczesnych
studentów Wydziału FAIS UJ, konkurs „Eksperyment Łańcuchowy” odbywa się
już od siedmiu lat w Polsce. Raz w roku w siedzibie Wydziału FAIS gromadzi
się ponad 100 drużyn, aby zaprezentować swoje maszyny, które są owocem ich
kilkumiesięcznej pracy.
Idea konkursu
Uczestnicy Eksperymentu Łańcuchowego zgłaszają się do konkursu tworząc
maksymalnie pięcioosobowe grupy. Zadaniem każdej z nich jest skonstruowanie
urządzenia, które swoimi wymiarami nie przekracza rozmiarów ławki szkolnej.
Jego działanie rozpoczyna się w chwili przekazania metalowej kulki z urządzenia poprzedzającego, a kończy się na przekazaniu kulki kolejnej machinie. To,
co dzieje się pomiędzy, ograniczone jest tylko wyobraźnią uczestników oraz…
czasem – działanie urządzenia powinno mieścić się w przedziale 20-120 sekund.
W tym czasie kulka (bądź kulki, ponieważ ich liczba może być większa) powinna
przebyć urządzenie, wykorzystując jak najwięcej zjawisk fizycznych. W pracach
konkursowych demonstrowane są m.in. zasady dynamiki Newtona, zjawiska
elektrostatyczne, prawa grawitacji, zasady zachowania energii, pędu, tarcie, napięcie powierzchniowe.
Podczas finału wszystkie urządzeni przywiezione przez uczestników zostają
ze sobą połączone w jeden ciąg, stając się tym samym ogniwami długiego łań-
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cucha. Jeśli wszystkie będą działały poprawie, wówczas kulka powinna płynnie
przedostać się z początku łańcuch na jego koniec.
Zgodnie z regulaminem, uczestnicy konstruując swoje machiny nie mogą zapomnieć o bezpieczeństwie. Regulamin zabrania zasilania napięciem powyżej
24 V, wykorzystywania zwierząt, czy też materiałów niebezpiecznych lub łatwopalnych.
Machiny oceniane są przez jury konkursowe na podstawie trzech głównych
kryteriów:
• liczby wykorzystanych praw fizyki oraz ich umiejętnego wyjaśnienia,
• stopnia zaawansowania machiny w odniesieniu do wieku uczestników,
• pomysłowości i estetyki wykonania.
Dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej przewidziano atrakcyjne nagrody główne oraz wyróżnienia. Dodatkową konkurencją jest rywalizacja w kategorii rodzinnej.
Informacje organizacyjne
Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny i regulamin konkursu,
znajdują się na stronie: www.lancuch.if.uj.edu.pl.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 24 marca 2019 r.
Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku:
https://www.facebook.com/EksperymentLancuchowy/
Zwycięzcami VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Eksperyment
Łańcuchowy” zostały następujące drużyny:
Kategoria: Szkoła Podstawowa I-III oraz przedszkola
• Nagrodę główną otrzymała drużyna z Prywatnej Szkoły Podstawowej
im. T. Halika w Redzie za urządzenie „UFO”.
• Wyróżnienie otrzymała drużyna z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Redzie za urządzenie „Domek na drzewie”.
Kategoria: Szkoła Podstawowa IV-VI
Nagrody główne otrzymały:
• Drużyna z Zespołu Szkół Podstawowych nr 7 w Gliwicach za urządzenie
„Kulka na ślubie w Gliwicach”
• Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu za urządzenie „Bytom”
Wyróżnienia otrzymały:
• Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach za urządzenie „Gwiezdny
tor”
• Drużyna z Zespołu Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka” za
urządzenie „Jurassic ball, czyli igraszki dinozaurów”
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Kategoria: Gimnazjum oraz klasy VII
Nagrody główne otrzymały:
• Drużyna z Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie
za urządzenie „Silver Pearl”
• Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu za urządzenie „HAWK”
• Drużyna z Libuszy za urządzenie „Marsjańskie miasto”
• Drużyna z Krakowa za urządzenie „Perpetuum mobile”
Wyróżnienia otrzymały:
• Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle za urządzenie „Plac budowy II”
• Drużyna z Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle za urządzenie „Wiślański kulkomat”
• Drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku za urządzenie „Warsztat
innowacji”
Kategoria: Szkoła średnia oraz studenci
• Nagrodę główną otrzymała drużyna z Zespołu Szkół Łączności w Krakowie
za urządzenie „Foto woda”
Wyróżnienia otrzymały:
• Drużyna z I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach za urządzenie „Stranger
things”
• Drużyna z Tarnowa za urządzenie „Mig v3”
Kategoria: Rodzinna
• Nagrodę główną otrzymała drużyna Państwa Klejman z Warszawy za urządzenie „Tajemniczy las”.
Wyróżnienia otrzymali:
• Jan Warczek z Mysłowic za urządzenie „Kulka w krainie czarów”
• Mariusz Mickiewicz z Wałbrzycha za urządzenie „Kopalnia wiedzy”
Nagrodę publiczności otrzymała drużyna z Zespołu Szkół Publicznych
w Kleczy Dolnej za urządzenie „ROBO ZŁOM ELMO”.
Zdjęcia prezentują urządzenia nagrodzone podczas piątej i szóstej edycji konkursu.
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Problemy 32. Międzynarodowego
Turnieju Młodych Fizyków 2019
www.tmf.org.pl

1. Wymyśl sam
Zbuduj prosty silnik, którego napęd bazuje na wyładowaniu koronowym.
Zbadaj jak ruch wirnika zależy od istotnych parametrów oraz zoptymalizuj
swoją konstrukcję tak, aby przy ustalonym napięciu zasilania osiągana prędkość była maksymalna.
2. Aerozol
Woda przepływająca przez mały otwór może utworzyć aerozol. Zbadaj parametry, które określają warunki powstawania aerozolu zamiast, na przykład,
strumienia. Jakie są właściwości otrzymanego aerozolu?
3. Podźwięk
Umieść kamerton lub inny prosty oscylator tak, by podczas wibracji delikatnie
dotykał kartki papieru. Częstotliwość powstającego w ten sposób dźwięku może
być mniejsza niż częstotliwość drgań własnych kamertonu. Zbadaj to zjawisko.
4. Lejek i piłka
Lekka piłka (np. piłka pingpongowa) może zostać uniesiona przy użyciu lejka, gdy przepływa przez niego powietrze. Wyjaśnij to zjawisko i zbadaj istotne parametry.
5. Napełnianie butelki
Pionowy strumień wody wpadający do butelki może wytworzyć dźwięk, a gdy
butelka się napełnia charakterystyki dźwięku mogą ulec zmianie. Zbadaj, jak
istotne parametry układu, takie jak prędkość i wymiary strumienia, wielkość
i kształt butelki oraz temperatura wody, wpływają na powstający dźwięk.
6. Tornado kulek
Dwie połączone stalowe kulki mogą wirować z zaskakująco dużą częstotliwością, gdy najpierw zostaną rozkręcone ręką, a następnie będzie się na nie
dmuchać przez rurkę (np. słomkę). Wyjaśnij i zbadaj to zjawisko.
7. Głośne dźwięki
Prosty obiekt w kształcie stożka lub rogu może zostać użyty do optymalizacji
parametrów przekazu ludzkiego głosu do oddalonego słuchacza. Zbadaj jak
sygnał akustyczny zależy od istotnych parametrów takich jak kształt, rozmiar
i materiał stożka.
8. Dźwięki science-fiction
Uderzając sprężynę śrubową można uzyskać dźwięk przypominający „strzelanie laserem” w filmach science-fiction. Zbadaj i wyjaśnij to zjawisko.
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9. Optyka sosu sojowego
Efekt soczewki termicznej można zaobserwować podczas przejścia wiązki
laserowej przez cienką (około 200 µm) warstwę sosu sojowego. Zbadaj to
zjawisko.
10. Wiszące młyńskie koło
Ostrożnie umieść lekki przedmiot, np. dysk styropianowy, blisko krawędzi
skierowanego do góry strumienia wody. W pewnych warunkach zawieszony
przedmiot zacznie się obracać. Zbadaj to zjawisko i jego stabilność w obecności zewnętrznych zaburzeń.
11. Samoorganizacja w płaskiej warstwie
Umieść wiele identycznych, twardych cząstek, o regularnym kształcie na powierzchni wibrującej płyty, tak by tworzyły płaską warstwę. W zależności od
liczby cząstek na jednostkę powierzchni mogą one, lub nie, formować porządek przypominający strukturę krystaliczną. Zbadaj to zjawisko.
12. Teslometr żyroskopowy
Wirujący żyroskop zrobiony z przewodzącego, ale nieferromagnetycznego
materiału zwalnia, gdy zostanie umieszczony w polu magnetycznym. Zbadaj,
jak jego opóźnienie zależy od istotnych parametrów.
13. Licznik niciowy Moiré
Gdy wzór z blisko umieszczonych, nie przecinających się linii (z przezroczystymi przerwami pomiędzy nimi) zostanie nałożony na tkany materiał, można
zaobserwować charakterystyczne prążki Moiré. Zaprojektuj pokrycie, które
umożliwi pomiar liczby włókien w tkaninie. Określ dokładność pomiaru dla
prostej tkaniny (takiej jak len) i zbadaj czy metoda jest wiarygodna dla bardziej złożonych tkanin (jak np. denim lub Oxford cloth).
14. Wahadło w pętli
Połącz dwa obciążniki – jeden o dużej masie, drugi o małej – sznurkiem i przerzuć sznurek przez poziomy pręt. Unieś cięższy obciążnik ciągnąc lżejszy do
dołu. Gdy uwolnisz lżejszy ciężarek, zacznie się on owijać wokół pręta, uniemożliwiając cięższemu upadek na podłoże. Zbadaj to zjawisko.
15. Kołyska Newtona
Wahania kołyski Newtona będą stopniowo zanikały, aż do chwili, gdy kule
się zatrzymają. Zbadaj jak szybkość zaniku wahań kołyski Newtona zależy od
istotnych parametrów, takich jak liczba, materiał i ustawienie kul.
16. Tonące bąbelki
Gdy naczynie z cieczą (np. wodą) drga w pionie, możliwy staje się ruch bąbelków powietrza w cieczy w dół zamiast do góry. Zbadaj to zjawisko.
17. Patyczkowa reakcja łańcuchowa
Drewniane patyczki do lodów można połączyć poprzez delikatne zgięcie każdego z nich tak, że uplotą łańcuch tzw. „splot cobra”. Gdy jeden z końców takiego łańcucha zostanie uwolniony, patyczki gwałtownie się rozłączą, a czoło
fali będzie poruszać się wzdłuż łańcucha. Zbadaj to zjawisko.

